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Zitting van 16.12.15

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de brandstofpompen - Wijziging voor 2016 tot 2018
inbegrepen. #

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Herzien het reglement van de belasting op de brandstofpompen, gevestigd door beslissing van de
Gemeenteraad van 26 november 2014 voor de dienstjaren 2015 tot 2018 inbegrepen;
Overwegende dat het doel, dat door deze belasting wordt nagestreefd, is van aan de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek de financiële middelen te verschaffen, die noodzakelijk zijn voor haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen;
Overwegende dat de gemeente vrij kan kiezen welke belastingen ze heft of verhoogt in de uitoefening van
haar fiscale autonomie erkend door de Grondwet;
Overwegende dat het nodig is, gezien de financiële situatie van de gemeente, om het bedrag van bepaalde
belastingen te verhogen;
Overwegende dat de belasting op brandstofpompen kan verbeterd worden in rentabiliteit;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 november 2015;
                                       
BESLIST:
 
Het belastingsreglement van 26 november 2014 op brandstofpompen te wijzigen en het te vervangen door
de volgende tekst:
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2016 tot 2018 inbegrepen, een belasting geheven op
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de brandstofpompen voor voertuigen, vast of verplaatsbaar, toegankelijk voor het publiek en geplaatst op de
openbare weg of op een privé terrein langs de openbare weg.
Voor de toepassing van het huidig reglement verstaat men onder:

Beweegbare pomp: apparaat waarvan de tank, de teller en het bevoorradingsysteem permanent
kunnen verplaatst worden als een geheel;

Automatische pomp: apparaat die al dan niet bestendig, de betaling van de bevoorrading op een
automatische manier toelaat.

Artikel 2
De aanslagvoet van de belasting is, per brandstofpistool, vastgesteld op:

a. Beweerbare pomp: 125,00 EUR.
b. Met de hand verrichte vaste pomp: 500,00 EUR.
c. Automatische vaste pomp: 1.500,00 EUR.

Artikel 3
De belasting zal tot de helft herleid worden voor de  distributietoestellen van brandstof, smeerolie of
samengeperste lucht die na 30 juni geplaatst of voor 1 juli weggenomen werden.
Artikel 4
De belasting is niet verschuldigd:

a. Voor de pompen die niet toegankelijk zijn voor het publiek;
b. Voor de pompen geplaatst in een privé eigendom, een garage of dergelijke inrichting en die noch

zichtbaar noch aangeduid zijn van de openbare weg en die niet voor bevoorrading van voorbij
rijdende voertuigen worden aangewend.

c. Voor de pompen die de bevoorrading van de voertuigen toelaten in:

Natuurlijk gas

Biogas

LPG (Liquified Petroleum Gas).

Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van branstoofpomp.
Indien een branstoofpomp van eigenaar verandert, zal geen nieuwe belasting voor het lopend jaar gevorderd
worden.
De eigenaar, natuurlijke- of rechtspersoon, van het goed bebouwd of niet, is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 6
De natuurlijke of rechtspersonen op wie deze belasting van toepassing is zijn ertoe gehouden aangifte aan
het gemeentebestuur te doen van de opening, de sluiting, de overbrenging of de overlating van uitbatingen,
binnen de vijftien dagen van de gebeurtenis. De aangifte blijft van kracht tot herroeping.
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht.
De belastingen die ambtshalve ten kohier gebracht worden, worden als volgt verhoogd overeenkomstig de
schaal van de vermeerderingen:

Geen aangifte, te wijten aan omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige: geen
vermeerdering

Geen aangifte, zonder intentie om de belasting te ontduiken: 10 %

Geen aangifte, met de intentie om de belasting te ontduiken: 50 %

Onvolledige of onjuiste aangifte, te wijten aan omstandigheden buiten de wil van de
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belastingplichtige: geen vermeerdering

Onvolledige of onjuiste aangifte, zonder intentie om de belasting te ontduiken: 10 %

Onvolledige of onjuiste aangifte, met de intentie om de belasting te ontduiken: 50 %

Onvolledige of onjuiste aangifte, gekoppeld aan valsheid, gebruik van valse stukken of poging tot
omkoping van de ambtenaar: 200 %.

De aanvankelijk voorziene vermeerdering zal verdubbeld worden als het feit dat de vermeerdering doet
ontstaan, zich het daaropvolgende jaar herhaalt; deze vermeerdering mag echter het dubbele van de
verschuldigde belasting niet overschrijden.
Artikel 7 
De belasting is ingevorderd via kohieren. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8 
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, deze intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand
die volgt op de vervaldatum.
Artikel 9
De regels betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen vastgesteld
door de ordonnantie van 3 april 2014 zijn van toepassing.
Artikel 10
In geval van bezwaar, moet de bezwaarindiener niet bewijzen dat hij de belasting betaald heeft. Het indienen
van een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de intresten wegens laattijdige betaling
niet.
Artikel 11
Dit reglement vervangt, vanaf het dienstjaar 2016, het belastingsreglement op brandstofpompen gevestigd
door beslissing van de Gemeenteraad van 26 november 2014 voor de dienstjaren 2015 tot 2018 inbegrepen.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.
 

42 stemmers : 42 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Jacques De Winne  

De Voorzitter Plaatsvervanger, 
(g) Luc Léonard

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 18 december 2015

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Carine Van Campenhout  

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Abdelkarim Haouari
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